
CM\920603EL.doc PE500.723v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

27.11.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0902/2012, του Steven Sylvester, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη χορήγηση επιδόματος διαβίωσης αναπήρων στο εξωτερικό

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Το 2002, εγκατέλειψε το Ηνωμένο 
Βασίλειο για να εγκατασταθεί στη Νορβηγία (μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). 
Οι πληροφορίες που του δόθηκαν από τα τμήματα Εργασίας και Συντάξεων και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, σχετικά με το εάν εξακολουθούσε να δικαιούται να λαμβάνει το επίδομα 
διαβίωσης αναπήρων, ήταν συγκεχυμένες. Ασφαλώς, επί του παρόντος, δεν το λαμβάνει. 
Έχει επικοινωνήσει με την υπηρεσία «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», το κέντρο Solvit και τον 
αρμόδιο βουλευτή του Ηνωμένου Βασιλείου, από τον οποίο έχει ζητήσει να υποβάλει την 
υπόθεσή του στον Κοινοβουλευτικό Διαμεσολαβητή του Ηνωμένου Βασιλείου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Ο αναφέρων είναι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου ο οποίος πριν από την εγκατάστασή του 
στη Νορβηγία το Νοέμβριο του 2002 λάμβανε επίδομα διαβίωσης αναπήρων (ΕΔΑ), ένα 
επίδομα ασθενείας για άτομα με σοβαρή αναπηρία. Μετά την εγκατάστασή του αιτήθηκε τη 
συνεχή καταβολή του ΕΔΑ, κάτι το οποίο απορρίφθηκε με το επιχείρημα ότι το επίδομα δεν 
ήταν εξαγώγιμο σε άλλη χώρα της ΕΕ. 

Στις 18 Οκτωβρίου 2007 το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάσισε στην υπόθεση C-299/05 
(Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου της 



PE500.723v01-00 2/4 CM\920603EL.doc

EL

Ευρωπαϊκής Ένωσης)1 ότι το ΕΔΑ αποτελούσε εξαγώγιμο επίδομα ασθενείας. Ο αναφέρων 
αιτήθηκε την επαναφορά του το 2010, κάτι το οποίο απορρίφθηκε από τις αρχές του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Την ίδια χρονιά ο αναφέρων υπέβαλε αίτηση για αναπηρική σύνταξη 
στη Νορβηγία η οποία όμως απορρίφθηκε καθώς δεν πληρούσε την προϋπόθεση βάσει της 
οποίας θα έπρεπε να είχε εργαστεί εκεί για 3 χρόνια. Ήδη από το 2002 ο αναφέρων αξιώνει 
την επαναφορά του ΕΔΑ.

Μέχρι τη μετακόμισή του το 2002, ο αναφέρων διέμενε στο ΗΒ και λάμβανε το ΕΔΑ 
ανελλιπώς. Κατά τη στιγμή της μετακόμισής του το Νοέμβριο του 2002, το ΕΔΑ θεωρούνταν 
ως μια λεγόμενη «ειδική παροχή χωρίς συνεισφορά». Οι εν λόγω παροχές έχουν 
χαρακτηριστικά τόσο κοινωνικής ασφάλισης όσο και κοινωνικής πρόνοιας και όταν 
απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.1408/71 δε χρειάζεται να 
εξαχθούν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.1408/71 
ισχύει για τη Νορβηγία μέσω του Παραρτήματος VI της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου1.

Στην απόφασή του της 18ης Οκτωβρίου 2007 για την υπόθεση C-299/05, το Δικαστήριο 
απεδέχθη το αίτημα της Επιτροπής για ακύρωση της εγγραφής του ΕΔΑ στο Παράρτημα του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.1408/71. Η κυβέρνηση του ΗΒ απεδέχθη εν συνεχεία ότι το ΕΔΑ 
είναι ένα επίδομα ασθενείας κατάλληλο για εξαγωγή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Αναφέρθηκε ότι για άτομα που έχασαν το δικαίωμα τους για το ΕΔΑ επειδή μετακόμισαν σε 
άλλο κράτος μέλος όχι νωρίτερα από το Μάρτιο του 2001 και πριν τις 18 Οκτωβρίου 2007, η 
καταβολή των εν λόγω παροχών θα μπορούσε να εξεταστεί από τη 18η Οκτωβρίου 2007 και 
έπειτα, δεδομένου ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επαναφορά και καθ’ 
όλη την περίοδο μη αναγνώρισης του αιτήματος πληρούνταν οι υπόλοιπες σχετικές 
υποχρεώσεις επιλεξιμότητας που ορίζονται βάσει του εγχώριου και ευρωπαϊκού δικαίου.

Όταν ο αναφέρων υπέβαλε αίτηση για επαναφορά του ΕΔΑ το 2010 οι αρχές του ΗΒ την 
απέρριψαν με το επιχείρημα ότι δεν πληρούσε τις εθνικές απαιτήσεις ασφάλειας ώστε να 
είναι σε θέση να απαιτήσει επίδομα ασθενείας στο ΗΒ καθ’ όλη την περίοδο μη αναγνώρισης 
του αιτήματός του. Οι λόγοι της απόρριψης είναι ότι όταν ο αναφέρων εγκατέλειψε το ΗΒ δε 
λάμβανε κρατική σύνταξη, μακροπρόθεσμο επίδομα αναπηρίας ή επίδομα πένθους. Επιπλέον, 
δεν είναι ασφαλισμένος στο ΗΒ ούτε και έχει κάποιο μέλος της οικογένειας του ασφαλισμένο 
εκεί. 

Με βάση τις πληροφορίες που υπέβαλε ο αναφέρων, η Επιτροπή διατηρεί ενδοιασμούς όσον 
αφορά την αποδοχή της συλλογιστικής των αρχών του ΗΒ. Εξάλλου, εάν οι βρετανικές αρχές 
δεν είχαν διακόψει τη συνεχή καταβολή του ΕΔΑ στον αναφέροντα μετά τη μετακόμισή του 
το 2002, το ΗΒ θα εξακολουθούσε να παραμένει το αρμόδιο κράτος για την εξαγωγή των εν 
λόγω επιδομάτων ασθενείας και η βρετανική νομοθεσία θα εξακολουθούσε να εφαρμόζεται. 
Τούτο θα άλλαζε μόνο εάν ετίθεντο σε εφαρμογή για τον αναφερόντα η Νορβηγική 
νομοθεσία σύμφωνα με τους κανόνες για την εφαρμοστέα νομοθεσία στο άρθρου 13 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71.  Το Δικαστήριο στην απόφασή του για την υπόθεση C-
276/96 (Kuusijärvi)1 αποφάσισε ότι «το γεγονός ότι η νομοθεσία ενός κράτους μέλους εξαρτά 
το δικαίωμα ενός ατόμου, το οποίο διέκοψε κάθε έμμισθη δραστηριότητα στο έδαφός του και το 
                                               
1ΕΕ αριθ. L 1 της 3.1.1994, σ. 3· και επίσημες δημοσιεύσεις των κρατών του ΕΟΧ.
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οποίο δεν πληροί συνεπώς πλέον τις προϋποθέσεις του άρθρου 13, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, 
του κανονισμού 1408/71, να υπαχθεί ή να εξακολουθήσει να υπάγεται στο σύστημα κοινωνικής 
ασφαλίσεως του κράτους μέλους αυτού από την προϋπόθεση ότι το άτομο αυτό έχει την 
κατοικία του στο έδαφός του δεν είναι ικανό να στερήσει την πρακτική αποτελεσματικότητα από 
το άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο στ), του κανονισμού αυτού ούτε να αποκλείσει το 
ενδιαφερόμενο άτομο από την εφαρμογή κάθε κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, ειδικότερα 
εκείνης που έχει εφαρμογή δυνάμει του κανονισμού 1408/71».

Το άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο στ), του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 θεσπίζει ένα 
κανόνα σύγκρουσης νόμων για άτομα που δεν ασκούν (ή δεν ασκούν πλέον) επαγγελματικές 
δραστηριότητες.  Σύμφωνα με τον εν λόγω κανόνα, «το άτομο στο οποίο η νομοθεσία κράτους 
μέλους παύει να έχει εφαρμογή, χωρίς η νομοθεσία άλλου κράτους μέλους να καταστεί 
εφαρμοστέα κι αυτό σύμφωνα με έναν από τους κανόνες που αναφέρονται στα προηγούμενα 
στοιχεία ή με μια από τις εξαιρέσεις ή ειδικούς κανόνες που αναφέρονται στα άρθρα 14 έως 17, 
υπόκειται στη νομοθεσία κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου κατοικεί, σύμφωνα με τις 
διατάξεις αυτής και μόνο της νομοθεσίας».

Κατά τη στιγμή της μετακόμισης στη Νορβηγία το 2002, η βρετανική νομοθεσία έπαψε 
ουσιαστικά να ισχύει για τον αναφέροντα καθώς δεν ήταν πλέον αποδέκτης οποιουδήποτε 
επιδόματος από το ΗΒ γεγονός που θα τον συνέδεε πραγματικά με το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης της χώρας. Από φόβο ότι οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία δεν θα ίσχυε για τον 
αναφέροντα, υπήχθη στη νομοθεσία του κράτους μέλους διαμονής. Προκύπτει από ένα από 
τα έγγραφα που ο αναφέρων επισυνάπτει στην αναφορά ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα 
λάμβανε παροχές επανένταξης από τη Νορβηγία. Ο αναφέρων επομένως έπειτα από τη 
μεταφορά της κατοικίας του εκεί αιτήθηκε και έλαβε επίδομα ασθενείας από το κράτος μέλος 
διαμονής. 

Στην επιστολή του της 19ης Μαΐου 2011, το Βασιλικό Υπουργείο Εργασίας ενημέρωσε τον 
αναφέροντα ότι δε δικαιούται να λάβει σύνταξη αναπηρίας καθώς η περίοδος ασφάλισής του 
στη Νορβηγία δεν πληρούσε την προϋπόθεση βάσει της οποίας ένα άτομο πρέπει να είναι 
ασφαλισμένο τα τελευταία τρία χρόνια πριν από την εκδήλωση της αναπηρίας. Ούτε ο 
αναφέρων συμπλήρωσε οποιαδήποτε περίοδο ασφάλισης η οποία σύμφωνα με τη βρετανική 
νομοθεσία θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη για τους σκοπούς της κτήσεως του δικαιώματος 
λήψεως αναπηρικής σύνταξης βάσει του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.1408/71. 

Παρά το γεγονός ότι δεν αιτιολογείται στην αναφορά γιατί οι περίοδοι ασφάλισης στο ΗΒ δεν 
θα μπορούσαν να συνυπολογιστούν, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει τα εξής. Σύμφωνα 
με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.1408/71, ο αρμόδιος φορέας θα πρέπει, όπου 
αυτό είναι αναγκαίο, να λάβει υπόψη τις συμπληρωθείσες περιόδους ασφάλισης ή διαμονής 
υπό τη νομοθεσία οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους σαν να πρόκειται για περιόδους που 
συμπληρώθηκαν υπό τη δική του νομοθεσία. Ένα κράτος μέλος έχει δικαίωμα να επιβάλει 
ελάχιστη περίοδο ασφαλίσεως για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψεως συντάξεως που 
προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, αλλά επίσης να καθορίσει τη φύση και τα όρια των 
περιόδων ασφαλίσεως που ενδέχεται να ληφθούν υπόψη προς τούτο, στο μέτρο που, 
σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού 1408/71, οι περίοδοι που συμπληρώθηκαν υπό τη 
νομοθεσία κάθε άλλου κράτους μέλους λαμβάνονται επίσης υπόψη, υπό τις ίδιες συνθήκες, 
όπως αν είχαν συμπληρωθεί υπό την εθνική νομοθεσία1. Βάσει του συστήματος αυτού 
εξυπακούεται ότι οι προϋποθέσεις από τις οποίες εξαρτάται η συμπλήρωση των περιόδων 
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απασχολήσεως ή ασφαλίσεως διαφέρουν ανάλογα με το κράτος μέλος στο οποίο ο 
ενδιαφερόμενος εργαζόμενος άσκησε τη δραστηριότητά του. Οι προϋποθέσεις αυτές 
καθορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 1, στοιχείο ιη), του κανονισμού 1408/71, αποκλειστικώς 
από τη νομοθεσία του κράτους μέλους υπό την οποία συμπληρώθηκαν οι επίμαχες περίοδοι.

Εάν οι συμπληρωθείσες περίοδοι ασφάλισης στο ΗΒ είναι περίοδοι διαμονής, ενώ για τη 
σύνταξη αναπηρίας στη Νορβηγία λαμβάνονται υπόψη μόνον οι περίοδοι απασχόλησης, 
τούτο από μόνο του δε συνιστά μια λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση των διακινούμενων 
εργαζομένων. Λαμβανομένων υπόψη των διαφορών μεταξύ των νομοθεσιών κοινωνικής 
ασφάλισης, οι οποίες δε δύναται να ξεπεραστούν μέσω των διατάξεων περί συντονισμού, η 
μετακόμιση από το ένα κράτος μέλος στο άλλο ενδέχεται να είναι λιγότερο ή περισσότερο 
ευνοϊκή για τον ασφαλισμένο.

Συμπέρασμα

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.1408/71 θεσπίζει ένα υποχρεωτικό σύστημα κανόνων 
συγκρούσεως νόμων που καθορίζουν ποια νομοθεσία εφαρμόζεται σε πρόσωπα που 
αντιμετωπίζουν μια διασυνοριακή κατάσταση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, η νομοθεσία του κράτους μέλους διαμονής 
θα μπορούσε  να εφαρμοστεί μόνον εάν πάψει να ισχύει η νομοθεσία του κράτους μέλους 
στην οποία ένα άτομο υπάγονταν προηγουμένως. Ο αναφέρων ουσιαστικά υπάγονταν στη 
νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης του κράτους μέλους διαμονής του και επωφελούνταν 
από το εν λόγω σύστημα κοινωνικής ασφάλισης έπειτα από την εγκατάστασή του σ’ αυτό το 
κράτος μέλος. Το γεγονός ότι ενδέχεται άλλοτε να δικαιούται και άλλοτε να μην δικαιούται 
άλλες κοινωνικές παροχές στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος εναπόκειται στην κρίση του 
εθνικού νομοθέτη, με την προϋπόθεση ένα πρόσωπο που μεταναστεύει να μην υποστεί 
δυσμενή μεταχείριση.  


